Justus Liebıg Üniversitesi Yabancılar Dairesi’nin (Akademisches Auslandsamt)
Almanca Kursları
• Justus Liebig Üniversitesi veya Technische Hochschule Mittelhessen öğrencisi misiniz?
• Öğrenci adayı mısınız?
• Doktora öğrencisi misiniz?
• Misafir öğrenci programları kapsamında mı Giessende bulunuyorsunuz?
• ..... ?
Yabancı dil kursları ile ilgileniyormusunuz?
Justus Liebig Üniversitesi’nin Yurtdışı Eğitim Dairesi sizlere farklı almanca kursları sunuyor.
Yoğunlaştırılmış Almanca Kursları
Giessen’de 6 seviyede yoğun almanca kursumuz bulunmaktadır. Eğer almanca ögrenmeye yeni
başlamışsanız (A1 seviyesi), bir yıl içerisinde altı bölümde DSH/Test DaF sınavlarına
ulaşabilirsiniz (C2 seviyesi- Giessen üniversitesinde almanca öğrenimi öngörülen seviye).
Yoğun kurslarımıza öğrenci adayları, doktora yapanlar, misafir öğrenciler ve aileleri katılabilir.
Bulunduğunuz seviyedeki kurslardan başlayabilirsiniz.

Seviye
A1
A2
B1
B2
C1.1
C1.2

Süre
7 hafta
140 ders saati
7 hafta
140 ders saati
7 hafta
140 ders saati
7 hafta
140 ders saati
7 hafta
140 ders saati
7 hafta
140 ders saati

Sınav
Bölümümüzün
sınavı
Bölümümüzün
sınavı
Bölümümüzün
sınavı
Bölümümüzün
sınavı
Bölümümüzün
sınavı
Test DaF/DSH

Kurslarımız haftalık 20 ders saatidir. 6 ECTS verilebilir.
Sınav ücretleri
DSH 70,- euro
TestDaF 175,- euro
Üniversite adayları için yazılı müracaat
Lütfen uni-assist’e aşağıdaki belgeleri gönderiniz:
- başvuru belgesi (https://www.uni-assist.de/online/)
- okul diplomanızın tasdikli kopyası ve yeminli tercümesi
- gerekli üniversite belgelerinin tasdikli kopyası ve yeminli tercümesi
- varsa almanca bilgilerinizi ıspatlayan belgeler

Ücret
kendi Yaklaşık 400 euro
kendi Yaklaşık 400 euro
kendi Yaklaşık 400 euro
kendi Yaklaşık 400 euro
kendi Yaklaşık 400 euro
Yaklaşık 400 euro

Adres:
Justus-Liebig-Universität
Uni-assist
Geneststr. 5
10829 Berlin
Belgelerinizin kontrolü Uni-assist tarafindan belli bir ücret karşılığında yapılıyor (http://www.uniassist.de/entgeltordnung.html / banka numarası bilgileri: www.uniassist.de/bankverbindung.html). Belgelerinizin kontrolünü Uni-assist sizlere Posta yoluyla
bildirecektir. Bu mektubu almanca kursu büromuza posta yoluyla iletiniz (adresimiz aşağıda
yazılıdır) ve katılmak istediğiniz kursu bize bildiriniz.
Bize gönderdiğiniz bu mektuptan sonra, sizlere vizeye başvurabileceğiniz kurs kayıt belgelerinizi
göndereceğiz.
Doktora yapanlar, misafir ögrenciler ve değişim programı dahilindeki üniversite öğrecileri,
üniversite çalışanları ve aileleri kurslarımıza direk kayıt yaptırabilirler.
Adresimiz:
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstraße 6
D-35390 Gießen
Tel. +49 (0) 641 9912148 / 9912175
Yukarıdaki adrese şahsen de baş vurabilirsiniz
DSH sınavını tekrarlayanlar icin almanca kursu
DSH sınavına katılıp üniversite ögrenimi için gerekli olan DSH-2 seviyesine ulaşamayanlar, ders
döneminde ücrestiz yaklaşık 260 ders saati olan DSH sınavı hazırlık kursuna katılabilirler
(haftalık 20 ders saati).
Uluslararası Yüksekokul Yaz Kursu (Hochschulsommerkurs HSK)
Yaz dil kursu (HSK) kış sömestresinden önce, eylülde başlar ve 4 hafta süresince (yaklaşık 95
ders saati) gramer derleri, ülke bilgisi, yazı ve iletişim içerikli olarak eğitim verir.
Yaz Dil Kurslarımızda sizlere halen Üniversite Öğrencisi olan belletmenler tarafından yol
gösterilmektedir. Kurs süresince yalnız üniversitemizi değil, Giessen sehrini ve cevresini de
tanımış olursunuz.
Belletmenlik hizmetimizin yanısıra, her dönem kurs süresince bircok gezi düzenlenir (örneğin
Frankfurt’a ve Heidelberg’e) ve video, gazetecilik, tiatro ve yemek workshoplarımız yapılır.
Yaz kursun sonunda başarınıza göre verilen ECTS puanlarını belgeleyen sertifikayı almaya hak
kazanıyorsunuz.
Kurs ücreti 600,- euro dur. (Sokrates / Erasmus öğrencileri için veya üniversite ve Technische
Hochschule Mittelhessen’in kardeş üniversiteler öğrencileri için 430,- euro | 530,- euro).

Ilkbahar kursu
Her yaz dönemi öncesi mart/nisan’da 3 haftalık yoğun kursumuz vardır (yaklaşık 60 saat). Yaz
döneminde öğrenime başlamak isteyen öğrenciler (Sokrates, Erasmus, ISEP v.s.) bu kursa
katılabilirler. Öğrenime hazırlık olan bu kursta gramer, kelime hazinesi ve yazma becerileri
calışılır. Bundan başka üniversiteli belletmenlerle birlikte Gießen’de öğrenci hayatını
tanıyorsunuz.
Kurs ücreti 330,- euro dur. (Sokrates / Erasmus öğrencileri için veya üniversite ve Technische
Hochschule Mittelhessen’in kardeş üniversiteler öğrencileri için 150,- euro)
Aksam kursları
Program öğrenciler (Sokrates, Erasmus, ISEP v.s.), doktora yapanlar, misafir öğrenciler ve aileleri
için öğrenim boyunca almanca kurslarımız vardır (haftalık 4 ders saati). Bu kurslar üniversite
döneminde salı ve perşembe günleri 18:15’ile 19:45’e arası yapılır.
Program öğrencileri için bu kurs ücretsizdir. Doktoralar, misafir öğrenciler ve aileleri kiş
döneminde yaklaşık 100,- euro ve yaz döneminde yaklaşık 90,- euro ödemeliler. 3 ECTS-credits
verilebilir.

Proje günleri
Dönem süresince iki cumertesi gününde tüm yabancı öğrenciler ve calışanlar için proje günleri
düzenleniyor. Bunlar 1 gün kursu, konu ağırlıklı ülke bilgisi, yazı ve iletişim becerileri. Bir proje
günü 6 ders saati içerir ve ücreti yaklaşık 10,- euro dur.
Almanya’yi tanımak
Geziler
Ülke bilgisni yalnız derste öğrenerek değil, insanlarıyla yaşamak ve tanışarak ta öğrenmek
isterseniz bize katılabilirsiniz.
“Uluslararası Öğrenciler Bölümü” dahilinde Almanya içinde çeşitli ve ucuz geziler düzenlenir.
Hamburg’tan Münih’e kadar.
Bilgi ve kayıd için Bayan Hapelt’i arayınız (Goethstr. 58, Raum 37, Tel. 49 (0) 641/99 12 142)
Iletişim ve danışma
Akademisches Auslandsamt
Bereich Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6 (Raum 011a)
35390 Gießen
Tel. ..49 (0) 641 9912148 / 9912175
www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse

